V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a vyhlášené
karantény celého území ČR platí následující opatření
Vláda ČR od 12. 3. 2020 postupně schvaluje a vydává ve Sbírce zákonů různé
nařízení shrnutá do usnesení o přijetí krizových opatření č. 82 až 128.
Níže je shrnutí nejdůležitějších nařízení a opatření ke dni 25. 3. 2020.
Nouzový stav v ČR je vyhlášen od 12. 3. 2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů.
Zakazuje se od 25. 3. 2020 přítomnost všem osobám v prodejnách potravin o ploše
vyšší než 500 m2 v čase mezi 8 a 10 hodinou, s výjimkou osob starších 65 let.
Zakazuje se od 19. 3. 2020 všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo své
bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového
stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy lékaře.
Vláda povolává k plnění úkolů Policie ČR vojáky v činné službě a příslušníky Celní
správy ČR.
Zakazuje se od 16. 3. 2020 volný pohyb osob na území celé České republiky
s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti, nezbytných cest za
rodinou a osobami blízkými, cest nutných k obstarání základních životních potřeb
(nákup potravin, léků apod.), cest do zdravotnických zařízení, pobytu v přírodě nebo
parcích, cest zpět do místa svého bydliště a pohřbů.
Nařizuje se od 16. 3. 2020 osobám pobývajícím na území ČR omezit pohyb
na veřejných dostupných místech na nezbytně nutnou dobu a omezit kontakty s jinými
osobami na nezbytně nutnou dobu.
Vláda ukládá orgánům veřejné moci omezit úřední hodiny na maximálně
3 hod/denně a to v pondělí a ve středu.
Zakazuje se také od 16. 3. 2020 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů
některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny,
wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a
galerie, vnitřní a venkovní sportoviště.
S účinností od 14. 3. 2020 a doplnění nařízení od 16. 3. 2020 jsou uzavřeny všechny
obchody s výjimkou potravin, lékáren, prodeje pohonných hmot, paliv, hygienického
zboží, kosmetiky, drogistického zboží, malých domácí zvířat, krmiv a potřeb pro zvířata,
brýlí, novin, tabákových výrobků, prodeje přes internet, opravny silničních vozidel do
30 osob, odtahy vozidel, prodeje náhradních dílů, zásilkovny, prodejny zahrádkářských
potřeb, prodeje jízdenek, lázeňská zařízení z části hrazená ZP, pohřební služby,
květinářství, provádění staveb, výdej zdravotních prostředků, textilní materiály a
galanterie, servis výpočetní techniky.
Dále se zakazuje od 14. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách
stravovacích služeb, s výjimkou služeb, které neslouží veřejnosti. Tento zákaz se
nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb nebo prodej s sebou bez
vstupu do prodejny (prodejní okénko). Dále se zakazuje činnost provozoven
stravovacích služeb, umístěných v nákupních centrech s plochou větší než 5000 m2.
Od 14. 3. 2020 od 6.00 h se zakazuje provoz heren a kasin.
Vláda odkládá doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR.
Zdroj: http://www.mzcr.cz/, Usnesení vlády ČR č. 82 - 90, 96 – 99, 106 – 108, 120-121, 122 -128.

